
KINNITATUD 
Tartu Vangla direktori  

07.05.2018 
käskkirjaga nr 1-1/ 

 

 

Ametniku nimi:  

Struktuuriüksuse nimetus: Ei ole 

Ametikoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Registrite arendamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Direktor 

Alluvad: Registrite arendamise peaspetsialist (tähtajaline teenistuskoht) 

Teenistujat asendab: Registrite arendamise peaspetsialist (tähtajaline teenistuskoht) 

Ametikoha põhieesmärk: Vangiregistri arendamine ja administreerimine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 
 

Vastavus vangistusseaduse § 113¹ ja justiitsministri 23.07.2013 
määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, 
nõuetele vastavuse hindamine ja vangla direktori värbamine ja valik“ 
1. peatüki 2. jaos sätestatud nõuetele. 

  

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Teeb ettepanekuid registrite valdkonda 
reguleerivate õigusaktide 
muudatusettepanekute osas.  

Õigusaktide muudatusettepanekud on tehtud. 

2. Osaleb vanglaametnike kasutatavate registrite 
arendustegevuses. Vajaduse 
väljaselgitamiseks osaleb kas vaatleja või 
läbiviijana erinevates tööprotsessides. 
Registrite arendamisvajadused kooskõlastab 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga.  

Vajadused on õigeaegselt väljaselgitatud ning 
registrite arendus toimub koordineeritult.  
 

3. Korraldab ja koordineerib registrite tarkvara 
täiendamist ning vigade ja puuduste 
parandamist. 

Tarkvaraliste täienduste, vigade ja puuduste 
vajadused on Registrite ja Infosüsteemide Keskusele 
edastatud ning on kontrollitud, et puudused oleks 
kõrvaldatud. 

4. Koostab ametnikele registrite täitmiseks 
juhendmaterjale ning juhendab neid registrite 
kasutamisel. Vajadusel täiendab 
juhendmaterjale.   

Registrite juhendid on väljatöötatud ja need on 
ajakohased. 

5. Esindab vanglateenistust registrite või 
andmete ristkasutust vajavate 
andmekogudega seotud küsimustes 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga 
kokkulepitud juhtudel. 

Vanglateenistus on esindatud. 

6. Vangiregistrisse kantud andmetes  puuduste 
avastamisel teavitab sellest andmekogu 
volitatud töötlejat. 

Puudulikest andmetest on teavitatud. 
 

7. Vajadusel osaleb eksperdina 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga 
teenistusvalvete läbiviimisel vanglates.  

Teenistusvalvete läbiviimisel on osaletud. 

8. Lahendab teisi valdkonnapõhiseid jooksvaid 
ülesandeid. 

Muud käesolevas ametijuhendis nimetamata 
valdkonnapõhised ülesanded on lahendatud. 

9. Võtab osa tööalastest nõupidamistest. Tagatud on õigeaegne ametialane informeeritus.  

10. Kavandab ja korraldab registrite kasutamisega 
seonduvaid koolitusi.  

Koolitused on läbiviidud. 

TARTU VANGLA 
REGISTRITE ARENDAMISE PEASPETSIALISTI AMETIJUHEND (tähtajatu teenistuskoht) 
 



 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

Teeb koostööd Tartu vangla struktuuriüksuste, teiste vanglate, Justiitsministeeriumi, 
muude riigiasutuste, Registrite ja Infosüsteemide Keskusega. 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
2. Teha direktorile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
3. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja 
probleemide lahendamiseks. 
4. Teha ettepanekuid registrite täiustamiseks või muutmiseks. 
5. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
6. Saada vajalikku täiendkoolitust. 
7. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid. 

 

Vastutus: 

1.Vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesolevas ametijuhendis ettenähtud 
teenistusülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise eest. 
2. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud informatsiooni hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinnipeetavate andmete privaatsuse kaitse eest. 
3. Suhtub heaperemehelikult ja säästlikult tema kasutusse antud töövahenditesse ning 
vangla varasse. 
4. Koostatud ja väljastatud dokumentide ning informatsiooni õigsuse ja seaduslikkuse eest.  

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutmisele. 

 

Vanglaametnik: (allkirjastatud digitaalselt) 

 Ees- ja perekonnanimi 

 


